
   

2020. május 5- 8.  

Hétfőn nincs tanítás (tanítás nélküli munkanap) 
 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 108-110. Mondatfajták Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 96-97. o 

Mf : 78-79. o youtube  óra 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YX5CW8ZC0AE 

Játékos   gyakorlások : 

https://learningapps.org/watch
?v=p83bxs9rk17 

 
 

Beadandó :  Mf : 79. o fotó  
beküldése 

Irodalom 139-141. Németh István : Mi 
van a nagymamánál ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 118-119 . o 
Mf: 73. o 
 

– youtube  óra  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s 
Játékos feladatok az 
olvasmányhoz 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1531860/irodalom/mi-
van-
nagymam%c3%a1n%c3%a1

BEADANDÓ FELADAT :   
Írd le a kis füzetedbe 3-4 

mondattal, te miért szeretsz 
falun lakni . 

                                            
Fotózd le a füzetet és küldd 
be !  ( Ügyelj a helyesírásra 
is ! ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l


l 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1218619/olvas%c3%a1s/
mi-van 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1690098/mi-van-
nagymam%C3%A1n%C3%A
1l 

Matematika 125.óra: Összeadás, 
kivonás, lényegkiemelés 
gyakorlása 

126.óra:Szorzás, osztás a 

százas számkörben  

127.óra:Műveletek sorrendje. 

Sorszámnevek. Tájékozódás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag pdf-ben és a 
feldolgozását segítő ppt-k 
napi ütemezésben a Google 
Classroomban találhatók. 

Csatlakozz a 2. évfolyam 
matematika LearningApps 
osztályához, s oldd meg a 
kijelölt feladatokat! 
Május 5-én 9-től 10 óráig a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok. 

Környezetismeret 
 

32.óra: Az időjárás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás megtalálható a 
Classroom-ban. 

A feldolgozott tananyag 
fotóinak feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 61. óra: Song: I want a drink, 
Vocabulary related to food. 
 
62. óra: Vocabulary related 
to animals, Mini dialogue: At 
the zoo, Expressing 
preferences: I like …  
 

Student’s Book 55 - 56. oldal 
Workbook 57 - 59. oldal 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My likes 
My likes Workbook 
 
Story 
Story Gyakorló 
Story Workbook 

 
 
 
lefotózva beküldeni: 
Workbook 59. oldal 

Angol két tanítási nyelvű Lesson 154 Chant 
Lesson 155 To present and 
practice new vocabulary 
Lesson 156 To present the 
new structure  
Lesson157 Present the new 
structure with a chant (online 
meeting) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

8.hét 2. a angol KT.pdf 
 
8.hét 2.a angol 
 
Online meeting, Skype 
május 08. 10 óra 

I like/I don’t like +V+ing 
 
She likes/he likes +V+ing 
 
Does he/she like +V+ing? 
Yes, she/he does.  
No, she/he doesn’t.  

https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://www.youtube.com/watch?v=fkrO7mporiA
https://www.youtube.com/watch?v=ty0GciNEE4U
https://www.youtube.com/watch?v=HUvWu0vs1_U
https://www.youtube.com/watch?v=ecIGjkY5DEE
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M54o2ONUA
https://drive.google.com/open?id=1zcTLcq7hGDHZNPRPFNcBA9TtA7XV9HGt
https://drive.google.com/open?id=1V2uyCGpQOkozYyYiFezSoT46u5h2BDLV


Testnevelés normál 
 

Kresz - nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154.óra: Futás ritmus- és 

irányváltásokkal. 

155.óra: 5-6 lépés 

nekifutással távolugrás egy 

lábról két lábra érkezéssel 

156.óra: Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok, talpboltozat 

erősítése. 

157.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=stop
+k%C3%B6zlekedj+okosan
+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bub
or%C3%A9k+egy%C3%BC
ttes+k%C3%B6zleked%C3
%A9si+jelz%C5%91t%C3%
A1bl%C3%A1k 
A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hány fekvőtámaszt  tudtál 
szabályosan elvégezni? 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása 
-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 
-”macskabölcsö”, gumizás 
-labdaiskola a fal mellett 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HTSxcN9Ih5M&featur
e=emb_rel_end 
Macskabölcső 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/677254/testnevel%c3%a
9s/babzs%c3%a1k 
Babzsákos szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1041495/testnevel%c3%
a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=stop
+k%C3%B6zlekedj+okosan
+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bub
or%C3%A9k+egy%C3%BC
ttes+k%C3%B6zleked%C3
%A9si+jelz%C5%91t%C3%
A1bl%C3%A1k 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


c3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-
tobbiek/ Gumizás ötletek 

 

Ének - zene 61. óra: Csillag Boris… 
(hallás utáni daltanulás) 
62. óra: Ritmus- és 
dallamalkotás, kottázás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Csillag Boris...  

Rajz-technika normál Rajz     Technika 
Tenyérbe rajzolt állatok, 
fantáziatörténet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Választható feladat 
A feladat a videón 
Állatok tenyérből vagy  
Kerekecske- dombocska c. 
mese illusztrálása 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rh-NPMLcfYE 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=YRN1aUo_f-
U&feature=youtu.be 

 
 

videós óra 
az előző órai munkák fotói 
 
 
fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Madarak és fák napja Google Classroom (kód a 
Krétában) Madarak és fák napja 

+google űrlap kitöltése a 
classroomban 

 

Etika 32. Álomvilág, mesevár Google Classroom (kód a 
Krétában) Meseírás 

A mese elküldése 

https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/watch?v=d0xSzrf2bE0
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be


Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése. Segítségadás 
az eheti feladatok 
megoldásában. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 
 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 108-110. Mondatfajták Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 96-97. o 

Mf : 78-79. o youtube óra 
https://www.youtube.com/w
atch?v=YX5CW8ZC0AE 

Játékos   gyakorlások : 

https://learningapps.org/watc
h?v=p83bxs9rk17 

 
 

Beadandó :  Mf : 79. o fotó  
beküldése 

Irodalom 139-141. Németh István : Mi 
van a nagymamánál ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 118-119 . o 
Mf: 73. o 
 

– youtube  óra  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s 
Játékos feladatok az 
olvasmányhoz 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1531860/irodalom/mi-
van-

BEADANDÓ FELADAT :   
Írd le a kis füzetedbe 3-4 

mondattal, te miért szeretsz 
falun lakni . 

                                            
Fotózd le a füzetet és küldd 
be !  ( Ügyelj a helyesírásra is 
! ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l


nagymam%c3%a1n%c3%a
1l 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1218619/olvas%c3%a
1s/mi-van 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1690098/mi-van-
nagymam%C3%A1n%C3%
A1l 

Matematika 124.óra: Összeadás, 
kivonás, lényegkiemelés 
gyakorlása 

125.óra:Szorzás, osztás a 

százas számkörben  

126.óra:Műveletek 

sorrendje. Sorszámnevek. 

Tájékozódás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag pdf-ben és a 
feldolgozását segítő ppt-k 
napi ütemezésben a Google 
Classroomban találhatók. 

Csatlakozz a 2. évfolyam 
matematika LearningApps 
osztályához, s oldd meg a 
kijelölt feladatokat! 
Május 5-én 9-től 10 óráig a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok. 

Környezetismeret 
 

32.óra: Az időjárás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás megtalálható 
a Classroom-ban. 

A feldolgozott tananyag 
fotóinak feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 61. óra: Song: I want a drink, 
Vocabulary related to food. 
 
62. óra: Vocabulary related 
to animals, Mini dialogue: At 
the zoo, Expressing 
preferences: I like …  
 

Student’s Book 55 - 56. oldal 
Workbook 57 - 59. oldal 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My likes 
My likes Workbook 
 
Story 
Story Gyakorló 
Story Workbook 

 
 
 
lefotózva beküldeni: 
Workbook 59. oldal 
 

Angol két tanítási nyelvű Free time: Song and Skills Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Video 1:Unit 1: Song 
 
Video 2: Unit 1: Ab 
p.6/5.,6. 
 

Visszaküldeni: A munkafüzet 
feladatai és a szótárfüzet 

https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://www.youtube.com/watch?v=fkrO7mporiA
https://www.youtube.com/watch?v=ty0GciNEE4U
https://www.youtube.com/watch?v=HUvWu0vs1_U
https://www.youtube.com/watch?v=ecIGjkY5DEE
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M54o2ONUA
https://youtu.be/dSFI-f88mDg
https://youtu.be/R4joKsoVqEw
https://youtu.be/R4joKsoVqEw


Video 3: Unit 1 Pb p.9 
Skills 
 
Video 4: Unit 1 Ab p.7 
 

Testnevelés normál 
 

Kresz- nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.óra: Futás ritmus- és 

irányváltásokkal. 

155.óra: 5-6 lépés 

nekifutással távolugrás egy 

lábról két lábra érkezéssel 

156.óra: Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok, talpboltozat 

erősítés. 

157.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/
results?search_query=sto
p+k%C3%B6zlekedj+okos
an+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/
results?search_query=bu
bor%C3%A9k+egy%C3%B
Cttes+k%C3%B6zleked%
C3%A9si+jelz%C5%91t%C
3%A1bl%C3%A1k 
 
A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hány fekvőtámaszt  tudtál 
szabályosan elvégezni? 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása 
-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=HTSxcN9Ih5M&feature
=emb_rel_end Macskabölcső 

https://www.youtube.com/
results?search_query=sto
p+k%C3%B6zlekedj+okos
an+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/
results?search_query=bu

 

https://youtu.be/uJMgKzu-oPg
https://youtu.be/uJMgKzu-oPg
https://youtu.be/3Ml5JxY552U
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


-”macskabölcsö”, gumizás 
-labdaiskola a fal mellett 
 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/677254/testnevel%c3%a9
s/babzs%c3%a1k Babzsákos 
szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/1041495/testnevel%c3%a
9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c
3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-
tobbiek/ Gumizás ötletek 

 

bor%C3%A9k+egy%C3%B
Cttes+k%C3%B6zleked%
C3%A9si+jelz%C5%91t%C
3%A1bl%C3%A1k 

Ének - zene 
 

62. óra: Csillag 
Boris…(hallás utáni 
daltanulás) Ritmus és 
dallamalkotás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Csillag Boris...  

Rajz-technika normál Rajz     Technika 
Tenyérbe rajzolt állatok, 
fantáziatörténet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Választható feladat 
A feladat a videón 
Állatok tenyérből vagy  
Kerekecske- dombocska c. 
mese illusztrálása 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rh-NPMLcfYE 

https://www.youtube.com/w
atch?v=YRN1aUo_f-
U&feature=youtu.be  

 

videós óra 
az előző órai munkák fotói 
 
fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Madarak és fák napja Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Madarak és fák napja 

+google űrlap kitöltése a 
classroomban 

 

https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=d0xSzrf2bE0
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be


 

Etika 32. Álomvilág, mesevár Google Classroom (kód a 
Krétában) Meseírás 

A mese elküldése 

Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése. Segítségadás 
az eheti feladatok 
megoldásában. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

 


